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Átalakul
a közigazgatás

Megkezdi munkáját
a járási kormányhivatal
Kedves Szobi Polgár,
Tisztelt Olvasó!

Amint azt már lapunk koráb-
bi számaiban jeleztük, 2013.
január elsejétől Szob város is-
mét járási székhely lesz.

A járási hivatal tisztán az ál-
lamigazgatási feladatok ellátásá-
ra hivatott. A hivatal elhelyezé-
se - hosszas egyeztetések után -
mégsem a volt zárda épületben,
hanem a polgármesteri hivatal új
szárnyában lesz. Ezen végső
megállapodáshoz számos, prak-
tikus ok vezetett: például nem
kell átköltöztetni az okmányiro-
dát, amelynek informatikai rend-
szereinek áttelepítése és beüze-
melése közel másfél millió forint
lett volna. További ilyen indok,
hogy az épület számos helyisé-
ge üresen áll, tehát nem jár ki-
és beköltözéssel a hivatal létre-
hozása. Ugyancsak érvként szol-
gált a tankerületi központ elhe-
lyezésének biztosítása is, aminek
így valószínűleg a polgármeste-
ri hivatal jelenlegi épülete ad ott-
hont. A zárda épületében tanke-
rületi központ és a járási hivatal
irodái együtt nem fértek volna el.
A városházán (zárda épület) vi-
szont a polgármesteri hivatal
mellett minden bizonnyal jut
hely a tankerületi központ irodá-
inak is.

Az okmányiroda és a gyám-
hivatal a régi, megszokott he-
lyén fogadja továbbra is az ügy-
feleit. Ezek a szolgálatok egé-
szülnek majd ki az új épületben
további, a járási hivatalhoz te-
lepített feladatokkal, és itt ke-
rülnek majdan kialakítására az
egyablakos ügyintézést lehető-
vé tevő kormányablakok is.

A közigazgatás átalakítása
minden remény szerint mind az
itt élők, mind a járás bármely te-
lepüléséről ügyeiket Szobon in-
tézők számára megelégedéssel
párosul.

REMITZKY ZOLTÁN
POLGÁRMESTER

December lassan a végéhez kö-
zeledik, kopogtat már Kará-
csony ünnepe.

Nem egész két évezrede
ilyenkor, a téli sötétség mélyén
ünnepeljük Jézus Krisztus szü-
letését. Érdekes, hogy az első há-
rom évszázad keresztényei nem
ülték meg a születés ünnepét. A
Húsvétot ünnepelték, először he-
tente, a vasárnapi összejövetele-
iken, aztán már évente külön is.
Számukra Krisztus feltámadása,
halál feletti győzelme olyan át-
ütő élmény volt, aminek jelen-
tőségével Jézus életének egyet-
len más mozzanata nem ért fel.
A figyelem csak az ezt követő
évszázadokban tágult ki fokoza-
tosan Jézus életének más esemé-
nyei felé, illetve a vértanúkról és
szentekről való megemlékezé-
sek felé.

Legelső adatunk a Kará-
csonyról a negyedik századi
Rómából, az úgy nevezett
Filocalus kalendáriumból való,
mely szerint Kr.u. 336-ban már
ünneplik Krisztus születését.
Mégpedig december 25-én egy
olyan napon, amelyen az állami
kalendárium egy pogány ünne-
pet, a Győzhetetlen Napisten
születésünnepét jelezte. Ezt a
szír eredetű ünnepet több mint
fél évszázaddal azelőtt, Kr.u.
274-ben vezette be az egész bi-
rodalom ünnepeként Aurelianus
császár, aki az emeszai Napis-
ten buzgó tisztelője volt.

December vége különben a
téli napforduló időszaka, amely
a természet újjáéledésének re-
ményét vetíti előre. Hiszen, noha
ilyenkor a legáthatóbb a sötét-
ség, ilyenkor a leghosszabbak az
éjszakák, a napfordulót követő-
en egyre több lesz a fény, egyre
hosszabbodnak a nappalok. In-
nen érthető talán, hogy a po-
gányság miért pont erre a napra
helyezte az általuk isteni tulaj-
donságokkal felruházott égitest,
a Győzhetetlen Nap, az új vilá-
gosság "születésének" ünnepét.

A negyedik századi római ke-
resztények látták a pogányok ün-

nepeit, látták a Város gazdasági
és szellemi válságát, ugyanakkor
volt egy olyan örömhírük, ami
még ebben a nehéz időben is ma-
radandónak bizonyult. Hagyták
a pogányokat, kedvük és szoká-
suk szerint hadd ünnepeljék a
Napot, ők azonban Krisztushoz
fordultak, hisz számukra ő volt
a Fény. Ő, akit már Malakiás
próféta is (3,20) "az Igazság
Napjának" hívott, és aki önma-
gát a "világ Világosságának"
nevezte (Jn 8,12). Jézus a hívők
szemében nem más, mint az
"igaz világosság, amely minden
embert megvilágosít" (Jn 1,9),
így valójában Ő méltó arra, hogy
a téli sötétség legmélyén, az új
fény születésének fordulóján
megemlékezzenek földi születé-
séről. Ez az ünnep az évszázad-
ok során még számos hagyo-
mánnyal gazdagodott, míg
olyanná alakult, amilyennek ma
ismerjük.

Az éjféli mise V. századi kö-
nyörgése nyers fordításban így
hangzik:

"Istenünk, Te az igaz világos-
ság ragyogásával fényessé tet-
ted ezt a legszentebb éjszakát,
add, kérünk, hogy akinek a fé-
nye misztériumát ezen a földön

Szob Város Önkormányzata áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kíván a város valamennyi lakójának!

Az igaz Világosság ragyogása
megismertük, annak örömeit él-
vezhessük a mennyben."

Így imádkozunk a szent éj-
szakán, hiszen Jézussal Isten fé-
nyessége érkezett el ebbe a vi-
lágba, hogy meghívja az embe-
reket egy teljesebb életre. Kö-
zösségben Istennel és egymás-
sal. Mindkettő fontos. Ha ugyan-
is csak egymás között töreked-
nénk a békére, de életünk értel-
me és célja elhomályosul ben-
nünk, fennáll a veszély, hogy is-
mét csak sötétben találjuk ma-
gunkat, válságból válságba ju-
tunk, és jószándékú próbálkozá-
saink újból és újból kudarcosak
maradnak.

Isten Világossága, a Betle-
hemben kicsiny gyermekként vi-
lágra született Jézus Krisztus vi-
lágosságot hoz a szívünknek, és
a bölcs életvezetés útjára vezet
minket. Nem csupán az eligazo-
dásban segít, de belülről erősít és
újít meg minket. Hogy boldog-
ságvágyunk és életszomjunk ne
tévutakra vigyenek minket, ha-
nem betöltekezhessünk értelmes
élettel, szeretettel, és békével.

Békés, boldog istenáldotta
Ünnepeket kívánok minden csa-
ládnak!

DR. KÁPOSZTÁSSY BÉLA

Csendes éj!
Szentséges éj!

Angyalok hangja kél
Halld a mennyei
helleluját, szerte

hirdeti
drága szavát:

Krisztus megszületett!
Krisztus megszületett!
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Navracsics Tibor miniszterel-
nök-helyettes, közigazgatási és
igazságügyi miniszter december
17-én hétfőn ünnepélyes keretek
között kinevezte a járási hivata-
lok vezetőit. Januártól vidéken
175 járási hivatal és a főváros-
ban 23 kerületi hivatal kezdi meg
működését a fővárosi és megyei
kormányhivatalok szervezeti
egységeiként, hogy a megyei
szintén alacsonyabb államigaz-
gatási feladatokat ellássák. A
járási hivatalvezetők letették az
ünnepélyes esküt Budapesten, a
Millenárison.

A járás hivatal vezetőket a
megyei és fővárosi kormány-
megbízottak  javaslatára  a köz-
igazgatási és igazságügyi minisz-
ter nevezi ki határozatlan időre.
A járási hivatalvezetők feladata
az lesz, hogy a jogszabályokban
és belső szabályzatokban a ha-
táskörükbe utalt feladatokat el-
lássák, biztosítsák a járási törzs-
hivatal és szakigazgatási szervek
feladatellátását, a hivatal műkö-
désének üzemeltetetést, s ők gya-
korolják a munkáltatói jogokat a
járási hivatal és szakigazgatási
szerveinek kormánytisztviselői
felett.

A hivatalvezetők kiválasztásá-
nál a cél az volt, hogy szakmai-
lag felkészült, közigazgatásban
jártas vezetők kerüljenek a hiva-
talok élére. Kinevezésük feltéte-
le a felsőfokú végzettség és leg-
alább 5 év közigazgatási gyakor-
lat, amelybe beleszámít az or-
szággyűlési képviselői tevékeny-
ség és a polgármesteri tisztség
betöltése is.

A kinevezett járási hivatalve-
zetők átlagosan 12 éves közigaz-
gatási gyakorlattal rendelkeznek.
Közel kétharmaduk jogász vég-
zettségű, s több mint 60-an a jegy-
zői munkát cserélik fel a járási
hivatal vezetésére. A most kine-
vezett vezetők 52 %-a nő.

Hét közülük jelenleg ország-
gyűlési képviselő, ők a követke-
ző választásig megtarthatják man-
dátumukat, azt követően a két
tisztség összeférhetetlen. Tizen-
egyen polgármesterek, ők a tör-
vény értelmében - lemondanak
polgármesteri tisztségükről.

Mint ismert, a járások kiala-
kításáról tavaly szeptemberben
döntött a kormány, a közigazga-
tás átfogó, a közjót szolgáló át-
alakításának, a Jó Állam kialakí-
tásának egyik fontos állomása-
ként. A cél az volt, hogy olyan
modern kori járások jöjjenek lét-
re, melyek hozzájárulnak a mai
közigazgatásnál alacsonyabb tár-
sadalmi költséggel, hatékonyab-
ban és ügyfélközpontúan műkö-
dő területi közigazgatás létrejöt-
téhez.

A januárban induló járási hi-
vatalok elsősorban okmányirodai
feladatokat, a gyermekvédelmi és
gyámügyeket, valamint egyes
szociális, környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi igazgatási ügyek
intézését veszik át a települések-
től. Jövő évtől a járási hivatalo-
kon belül szakigazgatási szerv-
ként fog működni a járási gyám-
hivatal, a járási állategészségügyi
és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a
járási földhivatal, a járási munka-
ügyi kirendeltség.

Dr. Maruszki Gábor,
a Szobi Járási Hivatal vezetője

Dr. Maruszki Gábor 1969-ben született Budapesten. 1997-ben
az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervező diplomát szer-
zett, majd 2011-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jo-
gászként doktorált. 1997-ben Iklad jegyzőjének választották, majd
1998-tól az Euroleasing Kft-nél jogi asszisztensként dolgozott.
2002-ben Nagytarcsa jegyzője lett, 2004-től Zugló polgármeste-
ri kabinetjét vezette, majd 2007-ben a XII. kerületi polgármeste-
ri hivatalban a városüzemeltetési iroda helyettes vezetői felada-
tait látta el. 2008-tól Csömör aljegyzőjeként és az ügyfélszolgá-
lati iroda vezetőjeként dolgozott, 2011-ben pedig Vác jegyzőjé-
nek választották, mely tisztséget mostani kinevezéséig töltötte be.

A Szobi Járási Hivatal székhelye: Szob. A szobi járáshoz tar-
tozó települések: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Ke-
mence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybör-
zsöny, Nagymaros, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa,
Vámosmikola, Verőce, Zebegény.

Benyújtotta 2013. évi közfog-
lalkoztatási pályázati program-
ját az önkormányzat.

Szob Város Önkormányzata
a korábbi évekhez hasonlóan,
jövőre is célul tűzte ki a telepü-
lésünkön élő  munkanélküli
emberek foglalkoztatását.

A 2012. december 10-én
megtartott tervtárgyaláson az
önkormányzat öt programcso-
magot terjesztett elő. E prog-
ramcsomagok alapján készítet-
te el pályázatát, amelynek elbí-
rálása jelenleg tart. A pályázat
remélt sikere esetén 86 fő fog-
lalkoztatására nyílik lehetőség
az elkövetkező évben.

A tervek szerint folytatód-
na a mezőgazdasági foglal-
koztatás, szántóföldi és fólia-
ágyas növénytermesztés kere-
tében, és az önkormányzat tu-
lajdonában álló belterületi
közutak javítása és kátyúzása
is megtörténne a pályázat ked-

vező elbírálása esetén. Az idei
évhez hasonlóan 2013-ban is
feladat lenne a belterületi víz-
elvezető árkok és csatornák
tisztítása, karbantartása. Új
elemként jelenne meg a prog-
ramcsomagban az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok kar-
bantartási munkálatainak (fes-
tés, mázolás, burkolat- és va-
kolatjavítások, épületgépésze-
ti felújítások) elvégzése.
2013-ban is hangsúlyt szeret-
ne fektetni az önkormányzat a
település közterületeinek, ját-
szótereinek és parkjainak gon-
dozására. Ez utóbbi is a köz-
foglalkoztatási program része
lehet egy sikeres pályázat ese-
tén.

A pályázat elbírálásának
eredményéről lapunk hasábjain
természetesen tájékoztatjuk
majd a Tisztelt Olvasót.

DR. HOLOCSI KRISZTIÁN
JEGYZŐ

"Megkezdi munkáját a járási
hivatal" című írásunkban utal-
tunk arra, hogy az államigaz-
gatási ügyek nagyobb része az
önkormányzati hatáskörből ki-
került.

A hatáskörök csökkenése
mellett az intézményfenntartói
szerepe is megváltozik  az ön-
kormányzatoknak a jövő év ja-
nuár 1-jétől. Állami fenntar-
tásba kerül a Fekete István Ál-
talános Iskola és a Kodály
Zoltán Alapfokú Művészeti Is-
kola.  Ezen intézmények a
Klebersberg Intézményfenn-
tartó Központ gondozásába
kerülnek. Az önkormányzat
tulajdonában maradnak
ugyanakkor az iskolaépületek.
Az intézményfenntartó mind-
össze vagyonkezelői jogot
kap. A tulajdonos önkormány-
zatnak tehát továbbra is fel-
adata marad az épület felújí-
tása és korszerűsítése. (A vo-
natkozó pályázati lehetőségek
figyelemmel kísérése a jövő-
ben is alapvető érdeke az ön-
kormányzatnak, mint a va-
gyon tulajdonosának.)

2013. január 1-jétől a Bör-
zsöny Muzeális Kiállítóhely
feladatellátása Szob önkor-

mányzatához kerül. Az ezzel
összefüggő kérdésekről a kép-
viselő-testület több testületi
ülésen is tárgyalt. Az önkor-
mányzat, mint fenntartó az in-
tézmény alapító okiratában
Börzsöny Muzeális Közérdekű
Gyűjtemény besorolásban kí-
vánja működtetni az intéz-
ményt. Ez többek között azt
jelenti, hogy amíg a gyűjtőhely
többségében egy lezárt gyűjte-
mények bemutatását, tárolását
és gondozását jelenti, addig a
közérdekű muzeális gyűjte-
mény tematikusan nyitott,
gyűjtemény-egységében bővít-
hető intézmény típus. Szob vá-
rosa a szakmai megfeleléshez
a váci Tragor Ignác Múzeum
szakembereivel kíván együtt-
működni a jövőben. Az igaz-
gató, Batizi Zoltán  régész
munkáját a váci múzeum szak-
emberei tevékenységüket
feladatellátási megállapodás
alapján teszik teljes körűvé.

A Napsugár Bölcsöde és
Óvoda januártól ismét az ön-
kormányzat közvetlen fenntar-
tásába kerül, mintahogyan az
2007. évet megelőzen is volt.

REMITZKY ZOLTÁN
POLGÁRMESTER

Kinevezték a járási
hivatalok vezetőit

Átalakul az önkormányzati
intézményfenntartás

Pályázat közfoglalkoztásra
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Az igen nagy nyilvánosságot
és médiavisszhangot keltő ön-
kormányzati adósságrendezés
mit is jelent településünk ese-
tében? Kezdődjön e tájékoz-
tató írás rögtön azzal, hogy az
adósságrendezés a hitelinté-
zetekkel szemben fennálló
önkormányzati tartozás ren-
dezését jelenti. Szó sincs tel-
jes adósságrendezésről, hi-
szen az önkormányzatok egy-
más közötti, vagy a szállítók
felé fennálló (közüzemi,
egyéb szolgáltatói), továbbá
minden egyéb önkormányza-
ti tartozás (halasztott fizetés,
részletekbe történő törlesztés)
nem került az adósságrende-
zés csokrába.

Az kétségtelenül igaz,
hogy ha bármilyen típusú
(működési, felhalmozási, fej-
lesztési vagy egyéb) pénzin-
tézettől felvett hitele volt az
önkormányzatnak, azt az
5000 fő alatti településeken
teljes körűen átvállalta az ál-
lam.

Ez voltaképp a múltból fel-
halmozódó hitelek, illetve hi-
tel típusú tartozások (kötvé-
nyek) rendezését jelenti. A
tárgyév hiteltartozását csak a
folyószámla hitel vagy egyéb
pénzintézeti hiteladósság
(bérhitel, és egyéb hitelek)
esetére és mértékében érinti.
Az önkormányzat gazdálko-
dásának 2012-ben felhalmo-
zódott fizetési gondjai, ame-
lyek lényegében a kötelező
feladatellátás alulfinanszíro-
zásából erednek, nem szűn-
nek meg, mivel az adósság-
rendezés erre nem terjed ki.
Igaz ugyan, hogy az önkor-
mányzatunk által szeptember-
ben benyújtott ÖNHIKI pá-
lyázat 24,4 millió forintos
vissza nem térítendő támoga-
tást kapott, ami segítséget je-
lent a fennálló tartozások eny-
hítéséhez, de a 73 millió fo-
rintra benyújtott indokolt
ÖNHIKI igény fennmaradó
része még mindig terheli az
önkormányzat kasszáját. Azt,
hogy 2012. december 31-én
pontosan mennyi is lesz az
önkormányzat tartozásállo-
mánya, azt még a cikk írása-

kor (12 nappal az év vége
előtt) pontosan nem lehet
megmondani.

Tájékoztatásul természete-
sen leírjuk az OTP Nyrt-vel
már egyeztetett, és az állam
által átvállalt adósságeleme-
ket. Adósságrendezés folya-
matában a hitelek átvállalása
tárgyában keletkezett doku-
mentumok közül a legutolsót
2012. december 19-én írta alá
Szob város polgármestere és
a hivatal pénzügyi irodaveze-
tője.

A Magyar Állam Szob Vá-
ros Önkormányzatától átvál-
lalt:

 957.157 svájci frank
összegű kötvényt (amely tel-
jes összegében 12 év alatt fel-
halmozott önkormányzati
működési hitel kiváltását
szolgálta),

78.117.311 forint felhal-
mozási hitelt (amely a Szobi
Főtér program II. ütemének
önrésze teljesítéséhez felvett
hosszú lejáratú (20 év), hitel),

45.794.591 forint folyó-
számla hitelt (ami az évek so-
rán felvett, évente megújított,
rövid lejáratú (1 éves)  mű-
ködési hitel),

10.067.847 forint ún. bér-
hitelt,

és 8.790.372 forint egyéb
működési hitelt.

A felsorolt összegek min-
den esetben tőke és kamat
együttes összegét tartalmaz-
zák.

Az adósságkonszolidációs
kormányzati intézkedés
összegzéséhez az mindenkép-
pen leszögezhető, hogy az or-
szág valamennyi önkormány-
zata, mégha többségében az
ágazati alulfinanszírozottság
miatt is került válságos hely-
zetbe, most talán fellélegezhet,
és bizonyos értelemben változ-
hatnak a jövőbeni lehetőségei.

Remitzky Zoltán
polgármester

Márianosztra Község Önkor-
mányzata - szem előtt tartva a te-
lepülés lakosai egészségének vé-
delmét, egészségi állapotának
fejlesztését - úgy döntött, hogy
2011-2012-ben települési egész-
ségtervet hoz létre és valósít
meg.

Az egészségterv kidolgozása
és megvalósítása uniós forrásból
valósult meg, az "Egészségre ne-
velő és szemléletformáló élet-
mód-progamok” TÁMOP-6.1.2/
AKMR/09/1 jelű konstrukció ke-
retében.

Az "Egészségfejlesztés Má-
rianosztrán" című projekt meg-
valósítása 9.536.955 forint támo-
gatásban részesült. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósult meg.
Márianosztra Község Önkor-
mányzatának stratégiai célja,
hogy fejlesztési tervének része
legyen a települési egészségterv,
valamint hogy az egészségfej-
lesztési tevékenységén keresztül
a település lakosainak egészségi
állapota javuljon.

A program 2011. decemberé-
ben indult és 2012. október 15-
én záródott. Ez alatt az idő alatt
sikerült elkészíteni a települési
egészségtervet, eszközöket sze-
reztünk be, különféle programok
szervezésére nyílt lehetőség.

A támogatás lehetővé tette
hulahopp karikák, gumilabdák,
focilabdák, kosárlabdák, torna-
szőnyeg beszerzését. Két darab
kosárlabdapalánk és egy kültéri
pingpong asztal is felállításra ke-
rült az iskolai sportpályán.

A pályázat keretein belül kü-
lönböző egészségfejlesztő kö-
zösségi programok szervezésére

is lehetőség nyílt. Az év folya-
mán iskolai és óvodai táplálozási
program valósult meg: több gyü-
mölcs, rostos üdítők, változatos
tejtermékek, rozskenyér stb. ke-
rültek a menzások asztalára. Idő-
sebbeket és fiatalokat mozgatott
meg heti rendszerességgel a na-
gyi-unoka torna, több hónapon
keresztül a Baba-mama Klub
várta a babákat és mamákat.

Több alkalommal lakossági
dietetikai tanácsadásra került
sor, míg az iskolában szexuális
felvilágosítás program indult fel-
ső tagozatosok számára.

2012. áprilisában került meg-
rendezésre a Szilvási Miklós
Egészségnap. Ügyességi vetél-
kedők, sportversenyek, egészsé-
ges táplálkozás jellemezték a na-
pot. Június 21-én került sor az
egész napos Egészségnap meg-
szervezésére. Az aznapi progra-
mokon több száz ember vett
részt. Fittségi felmérések, ügyes-
ségi vetélkedők, sportversenyek
követték egymást. Harcművésze-
ti bemutatók és zumbafitnesz
vonzotta oda az érdeklődőket.
Orvosi ügyelettel vérnyomásmé-
résre, testzsír mérésre nyílt alka-
lom, míg a hasukat kedvelők
egészséges alapanyagokból ké-
szült ételkülönlegességeket kós-
tolhattak.

Az említett eseményeken szá-
mításaink szerint a falu lakossá-
gának 60-70 %-a vett részt.

Köszönet azoknak, akik je-
lenlétükkel gazdagították a prog-
ramokat és azoknak, akik a pro-
jekt  szervezésében, adminiszt-
rálásában tevékenykedtek.

Jó egészséget kíván:
MÁRIANOSZTRA

ÖNKORMÁNYZATA

Néhány információ
az adósságrendezésről

Egészségfejlesztés Márianosztrán

2012. november 26-án megtar-
tott ülésén a képviselő-testület
három érvényes pályázó közül
(negyedik pályázó pályázata
formai hibás volt) dr. Holocsi
Krisztiánt választotta meg egy-
hangú szavazással a város jegy-
zőjének. Jegyzői megbízatása 6
hónap próbaidő kikötésével tör-
tént december 1. napjával kez-
dődően.

Holocsi Krisztián 1980-ban
született Vácott, nős, két gyer-
mek édesapja. Tanulmányait az

Jegyzőt választott
a képviselő-testület

Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán végezte, ahol 2003-
ban politológus, majd  2009-
ben jogász diplomát szerzett.
2003 és 2011 között Szob Vá-
ros Polgármesteri Hivatalá-
ban, majd 2011 márciusától
2012 júniusáig a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal Központi Hiva-
talában dolgozott. 2012. júni-
usától ismét a Szobi Város Pol-
gármesteri Hivatala alkalma-
zásában áll.



4                                                             Önkormányzati hírek                                      Szobi Hírnök

Szob Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a november
27-én megtartott ülésén úgy
döntött, hogy a 2013. évre vo-
natkozóan sem adó emelést,
sem új adónem bevezetését nem
tervezi.

Szob városa azon kevés ön-
kormányzatok közé tartozik,
ahol a magánszemélyeket mind-
összesen egyféle helyi adó, a
magánszemélyek kommunális
adója  terheli. Ez a teher lakos-
ság által való teljesítése - évi 8
millió forint -, hozzávetőlege-
sen az éves közvilágítási díjté-
tel fedezésére lenne elég.

Elfogadták a képviselők a jövő
évi költségvetés koncepcióját

A képviselő-testület megtár-
gyalta és elfogadta Szob Város
Önkormányzata 2013. évi költ-
ségvetési koncepcióját, amelyet
a további tervező munka alap-
jának tekint.

Ez alapján a képviselő-testü-
let a 2013. évi költségvetés ter-
vezését takarékos működési ki-
adásokkal képzeli el. A felhal-
mozási jellegű kiadásainál a
pályázaton elnyert kötelezett-
ségvállalás-szerű kiadásokat,
valamint a jövő évben az önkor-
mányzat stratégiájával egybe-
eső pályázati lehetőségeket ve-
szi figyelembe.

A 2013.évi költségvetés ter-
vezésénél az alábbi szemponto-

Szob Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a LEA-
DER programból a szobi sport-
telep fejlesztésére (sportöltöző
felújítása) elnyert támogatás
felhasználása érdekében, a
megismételt beszerzési eljárást
követően a Márta és Bárdi Bt-
vel  (2635 Vámosmikola, Ipoly
u. 2.) kötött vállalkozási szer-
ződést.

A vállalkozó a pályázatban
szereplő munkák elvégzését
bruttó 2.296.242 forint ellen-
szolgáltatásért vállalta. Mivel a
LEADER pályázaton elnyert
forrás a beruházás nettó  érté-
két finanszírozza, az önkor-

Tisztelt Ebtartók!
A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) szabályzata (MÁOK

mikrochip-szabályzat) szerint az Állatvédelmi törvényben meghatá-
rozott módon és áron (bruttó 3.500 forint + vizsgálati + a háznál
történő chipezésnél kiszállási díj) történik a beavatkozás.

 A mikrochip beültetést minden esetben meg kell előznie a meg-
jelölésre váró állat egészség-vizsgálatának. A MÁOK kizárólag az
eb vizsgálatát követően elvégzett mikrochip beültetést tartja szak-
mailag megfelelőnek. A vizsgálatért az állatorvosok és az állatorvo-
si rendelők - a költségeik alapján kalkulált - díjat számíthatnak fel,
így  a beavatkozásért kifizetett összeg helyenként különböző lehet.

Kérem a tisztelt ebtartók megértését.
Dr. Kárpáti László, a Magyar Állatorvosi Kamara

Pest Megyei Szervezetének elnöke

Ebek vizsgálata
mikrochip beültetése előtt

Csak mikrochippel beültetett ebek olthatók veszett-
ség ellen!

A mikrochip beültethető az állatorvosi rendelő-
ben vagy a tulajdonos kérésére a lakásán is. A
mikrochip beültetésének megtörténtét a polgármes-
teri hivatal ellenőrizni fogja.

kat határozták meg a képvise-
lők:

- Legfontosabb cél a hosszú
távú kiegyensúlyozott gazdálko-
dás biztosítása, a feladatellátás
körének stabilizálása.

- Át kell tekinteni az ellátan-
dó feladatokat, és törekedni kell
a rendelkezésre álló erőforrások
racionalizált felhasználására.

- Az önkormányzat által tá-
mogatott szervezetek segítését a
2013. évben lehetőségeihez mér-
ten meg kívánja tartani.

A képviselők határozatuk-
ban felkérték a polgármestert,
a jegyzőt és az intézmények ve-
zetőit, hogy a költségvetési ren-
delet előkészítése során a fenti
szempontrendszer maradékta-
lan érvényesítését biztosítsák.

mányzatnak a beruházás ÁFA
összegét (27 %) önrészként kell
biztosítania.

Szintén LEADER  pályáza-
ton elnyert támogatásból kerül
kiépítésre városunkban egy biz-
tonságtechnikai kamerarend-
szer is. A képviselő-testület eb-
ben az esetben is megismételt
beszerzési eljárás keretében vá-
lasztotta ki a kivitelezőt. A
JuKo Építőipari és Szolgáltató
Kft. (2112 Veresegyház, Lévai
u. 46.) bruttó 2.288.651  forin-
tért vállalta a kivitelező munka
elvégzését. A vállalási ár ÁFA
tartalma itt is az önkormányza-
tot terheli.

Iránymeghatározás a 2013.
évi költségvetés készítéséhez A szobi I. sz. háziorvosi körzet-

ben az Országos Alapellátási
Intézettel (OALI) 2008. augusz-
tus 19-én "helyettesítő házior-
vosi szolgálat ellátása" tárgyá-
ban megkötött szerződés alap-
ján foglalkoztatott dr. Závor-
szki Károly háziorvost Szob
Város Önkormányzata 2013.
február 1. napjától közalkalma-
zotti státuszban foglalkoztatja
tovább.

Az OALI  a jelenleg hatály-
ban lévő, ide vonatkozó jog-
szabályok szerint csak addig fi-
nanszírozza a helyettesítéssel
ellátott háziorvosi körzet ki-
adásait, amíg az azt ellátó he-
lyettesítő orvos háziorvosi
szakvizsgát nem tesz. Ezzel az
OALI egyrészt a kezdő házior-
vosok szolgálatba állását teszi

lehetővé, másrészt a betöltetlen
háziorvosi körzetek orvos ellá-
tását segíti, harmadrészt teljes
körű finanszírozást biztosít a
praxisban a szakvizsga meg-
szerzéséig.

Dr. Závorszki Károly 2012
novemberében sikeres háziorvo-
si szakvizsgát tett, innentől kezd-
ve vagy vállalkozó orvosként
vagy közalkalmazottként folytat-
hatná a gyógyító tevékenységét.
A doktor úr kezdeményezésére
a közalkalmazotti foglalkoztatás
került elfogadásra.

Az I. számú háziorvosi kör-
zetben 2013. február elsejétől
létrejövő változásokból a be-
tegek lényegében semmilyen
hátrányt nem szenvednek. Az
orvosi ellátás folyamatosan
biztosított lesz.

Változatlan a helyi adózás
Az egyéb önkormányzat ál-

tal nyújtott közösségi szolgálta-
tások többségében másfajta adó-
bevételek (iparűzési adó, gépjár-
mű adó, építményadó és az ide-
genforgalmi adó), központi tá-
mogatás és egyéb önkormányza-
ti bevételek (pl.: hitel, vagyon-
hasznosítás, vagyonértékesítés)
forrásából biztosítottak.

A város működéséhez a la-
kosság által befizetett adóforin-
tok nélkülözhetetlenül fonto-
sak. Mindez ellenére a lakossá-
got az önkormányzat további
adófizetési kötelezettséggel
nem kívánja terhelni.

Elfogadott ajánlatok

Zökkenőmentes átállás
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2012. tavaszán iskolánk a TÁMOP
3.1.7-11/1 pályázat keretében a "Re-
ferenciaintézmények országos hálóza-
tának kialakítása és felkészítése" cím-
mel 4 millió forintos pályázatot nyert.
A pályázatot azok az iskolák nyújt-
hatták  be , akik a referencia-intézmé-
nyek előminősítési eljárásain már
részt vettek.  2011. márciusában is-
kolánk kiválóra  előminősített referen-
cia-intézmény lett.

Ki lehet referencia-intézmény? "A
referencia-intézmény egyedi, más in-
tézmények számára is példaértékű,
működésében koherens, befogadó,
gyermekközpontú pedagógiai gyakor-

lattal, szervezeti innovációval rendel-
kező és ezt szolgáltatásaiban publikál-
ni, valamint átadni képes közoktatási
intézmény. A referencia-intézmények
a közoktatás fejlesztésének minősített
bázisai lesznek."

A projekt célja: a  közoktatás- ne-
velés modernizációja, a minőségi ne-
velés-oktatás megteremtése az intéz-
ményben. Miért vállalta intézmé-
nyünk ezt a megtisztelő, de ugyanak-
kor rendkívül nehéz feladatot? Vagyis
miért pályáztunk?

A sikeres közoktatás-fejlesztés ér-
dekében kulcsszerep hárul a hálózati,
horizontális tanulás mintaadó tartal-
mait biztosítani képes iskolákra. Hoz-
zásegíti az intézményrendszer minden
szereplőjét a sikeres modernizációs
folyamatok közvetlen megtapasztalá-
sához, honosításához.

A referencia-intézmények terüle-
ti, regionális és országos szintű háló-
zata változatos kínálati rendszert biz-
tosít az intézménylátogatásra, hospi-
tálásra, az adaptív tanulás, az önfej-
lesztő gyakorlat megerősítésére. Isko-
lánk vezetése és nevelőtestülete vál-
lalja ezt a megmérettetést, sőt igénye
van erre.

Vállaltuk, hogy a jövőben elsőd-
legesen, rendszeresen, folyamatosan
és differenciált kínálattal szolgáltat-
juk ehhez a hálózati tanulási folyamat-
hoz a mintákat. Részt veszünk az in-
tézmények nagyobb közössége szá-
mára szervezett szakmai műhelyek

tartalmi kínálatának biztosításában és
megvalósításában.

Nevelőtestületünk pedagógiai kul-
túrája és eszközrendszere példaszerű
koherenciával bír: tanulmányozható
és komplex módon vagy elemeiben át-
vehető.

Több, összefüggő, kidolgozott "jó
gyakorlatunk”  van, (BÉZS), amit kü-
lönböző referenciaterületen is kínál-
hatunk, mint adaptálható mintákat.

A mi intézményünk egy kistérsé-
gi, az országban szinte egyedülálló,
hét tagiskolából álló intézmény-együt-
tes székhelyintézménye lehetőséget
nyújt a változatos intézményközi
együttműködésre, mentorpedagógu-
saink tapasztalatai pedig hasznosak le-
hetnek a partner intézményekben.

Referenciaterületeink: - a kompe-
tencia alapú nevelési, oktatási prog-
ramot átfogón, mintaadóan alkalma-
zó intézmény, - kistérségi együttmű-
ködésben mintaadó intézmény / intéz-
mény együttes, - új típusú felsőokta-
tási gyakorlóhely, partnerintézmény.
Tvábbi célként magunk elé tűztük a
minősített referencia intézményi cím
megszerzését, ezen belül a felsőokta-
tási gyakorlóiskolává válást.

Az  intézményünk  feladata, hogy
komplex, innovatív, esetenként telje-
sen újszerű fejlesztési tartalmakat lét-
rehozzunk. További, kapcsolódó fel-
adatunk, hogy jó gyakorlatokat adjunk
és vegyünk át. Mint referenciaintéz-
mény, elsődlegesen, rendszeresen, fo-
lyamatosan és differenciált kínálattal
szolgáltatjuk ehhez a hálózati tanulá-
si folyamathoz a mintákat.

Mint leendő referencia-intézmény
a következő  alapfeltételek jellemző-
ek intézményünkre: - befogadó és az
egyéni fejlődést biztosító oktatás-ne-
velés eljárásait érvényesítő pedagó-
giai módszereket alkalmazunk, - pe-
dagógiai munkánkban megjelenik a
kompetencia alapú oktatás-nevelési
tartalmainak és módszereinek alkal-
mazása - munkakultúránkat nyitott
oktatási környezet jellemzi, - az in-
tézmény vezetése és a tantestület
egyaránt elkötelezett a referencia in-
tézménnyé válás folyamatában, fel-
adataiban.

Az értéklistából jellemző ránk: -
kooperativitás, - integrációs gyakor-
lat, - differenciálás, - értékelés új for-
mái (gyerek önértékelése, kölcsönös
értékelés, pedagógus értékelés).

Szolgáltatásainkban vállaljuk a to-
vábbképzés, mentorálás, hospitálás,
szupervízió feladatait.

A projekt kapcsán iskolánk újabb
informatikai, eszközökkel bővült: 4 új
laptopot és projektort valamint színes
szkennert vásároltunk, így tanterme-
ink a legkorszerűbb informatikai esz-
közökkel felszereltek, tanulóink inte-
raktív tananyagokkal tanulnak.  Isko-

lánk pedagógusai tavasszal tovább-
képzéseken vettek részt, mely során
megismerkedtek a referenciaintézmé-
nyi működéséhez szükséges szerve-
zeti és oktatásszervezési módszerek-
kel, a  szolgáltatás-szervezési feltétel-
rendszer kialakításával,  felkészültünk
a  mentorálás mesterségére, hálózati
együttműködések és kapcsolatok ki-
építésére, valamint a felsőoktatási
gyakorlóhely funkció vállalására.

 Szívügyünknek tekintjük, hogy a
szobi iskolába járó gyermekek minő-
ségi nevelésben és oktatásban része-
süljenek.

 A projektzáró rendezvény fontos
eseménye volt a november 21-én dél-
után a gyermekek számára rendezett
az almával kapcsolatos tréfás vetél-
kedők és játékok versenye, ezt köve-
tően az első osztályosok avatása. Min-
den évben az iskola legifjabb tagjait
ünnepélyes keretek között avatjuk fel,
fogadjuk a Fekete István Általános Is-
kola közösségének tagjai közé. Az
eskü szövegének elmondása és az is-
kolajelvényének feltűzése után az első
osztályosok kis műsora következett.
Hallhattunk szép verseket, láthattunk
bábjátékot a három nyusziról.

Tanulóinknak itt mutattuk be a
projektről készült nyolc perces kisfil-
met, amit Nagy Kinga és Jeszenszky
Ruben 8. osztályos tanulók mutattak
be. A kisfilm megtekinthető a honla-
punkon.

A projekthez kapcsolódott idén, a
negyedik alkalommal megrendezésre
kerülő Almafesztivál, ami egyben az
ünnepélyes projektzáró rendezvé-
nyünk is volt.

Az országos konferencia témája
mindig az adott aktuális oktatáspoli-
tikai kérdésről  igyekszik tájékoztatni
a hallgatóságot. Idén A köznevelés
változásai a reformok útján címet ad-
tuk konferenciánknak.

 A konferenciát Harrach Péter or-
szággyűlési képviselő nyitotta meg.
Ezt követően iskolánk diákjai "A zene
az kell" című zenés játékot mutatták
be. Az ünnepi műsort az iskolánkat be-
mutató projektzáró nyolc perces kis-
film zárta. A rendezvény előadói  kö-
zött üdvözölhettük dr. Igaz Saroltát,

Tudás, érték, minőség
A közoktatás modernizációja a szobi Fekete István Általános Iskolában

az OKKER Zrt vezérigazgatóját,
Rozmis Attilánét, a  Pest Megyei Kor-
mányhivatal oktatási osztályvezetőjét,
Dr. Mészáros Márta járási biztost,
Szakál Ferenc Pált, a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium Oktatásért Fele-
lős Államtitkárságának főosztályve-

zetőjét, Dr. Kaposi Józsefet, az Ok-
tatáskutató és Fejlesztő Intézet főigaz-
gatóját, és Gerendás Jánost, az Okta-
tási Hivatal Közoktatási, Mérési, Ér-
tékelési osztályának vezetőjét. A kon-
ferenciát Bábiné Szottfried Gabriella
országgyűlési képviselő zárta.

A délutáni szekcióülésen a tehet-
séggondozás lehetőségeit mutatták be
az Apáczai Kiadó tankönyvszerzői az
óvodában és az iskolában.

A fesztivál kísérő rendezvénye a
Börzsönyvidék ízei, az almás sütik
sütőversenye. Mint minden évben a
szobi és környező települések anyu-
kái, nagymamái, diákjai nagy oda-
adással vesznek részt a versenyen. A
süti-sütő verseny eredményei a követ-
kezők lettek: LEGFINOMABB: Bar-
tók István 7.a, 2. Ipolydamásd - óvo-
da, 3. Golánné Beke Anita 1.a, 4.
Mádai Krisztina 2.b. LEGSZEBB: 1.
Zihné Pongrácz  Ágnes 4.o., 2. Már-
ton Viktória 4.o., 3. Tóth-Dobra And-
rea Süni csoport-óvoda - Szob, 4.
Nagyné Borika 5.b. Tanulók versenye,
LEGFINOMABB: 1. Melisek Laura
3.b, 2. Valentin Réka, Garai Kinga 6.a,
3. Tamás Dalma 8.o. LEGSZEBB: 1.
Abrudán Emilie 6.a, 2. Krasznai
Brenda 6.a, 3. Molnár Zsófi, Koczó
Kira, Orosz Regina  7.b. Gratulálunk!
Tanulóinknak is elismerésem fejezem
ki a finom sütikért.

A rendezvény szervezésében a
szülők is aktívan részt vettek, na-
gyon szépen köszönöm: Nagy
Gyuláné, Garai Andrea, Kakas
Tiborné, Krasznainé Bőgér Szilvia,
Fidel Balázs, Bartók István önzet-
len segítségét.

Tisztelettel megköszönöm támo-
gatóink segítségét: Polónyi Éva, Ber-
nát István, Orbán József és felesége,
Bernecei Pékség, Szob Kistérség mun-
kaszervezete. Köszönöm a művelődé-
si ház csodálatos díszítését az
óvónéniknek, az iskola dekorálását a
pedagógusoknak.

Az országos konferenciánk és az
Almafesztivál megrendezése, meg-
szervezése idén is nagy sikert aratott,
öregbítve iskolánk és településünk jó
hírnevét.

     JÁRIK IZABELLA

Harrach Péter is köszöntötte a
megjelenteket

Az iskolások nagy sikerrel adták elő műsorukat
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Karácsonyi Forgatag 2012. de-
cember 15-16. Nagyon vártuk
idén is a Karácsonyi Forgatagot
és a Városkarácsonyt. Ezúttal
egy közös nagy ünneplés kere-
tein belül képzeltük el az év e
két legszebb rendezvényét.

Sajnos nem olyan időjárással
jött, ahogy megálmodtuk: hó-
forgatag helyett ónos esőt és esőt
kaptunk a természettől. Ennek
köszönhetően a már évek óta
hagyományos helyszínről (Szent
László tér - könyvtár előtti par-
koló - könyvtár és művelődési
ház udvara) le kellett monda-
nunk, és az első nap programja-
it - a Herfli forralt borozója ki-
vételével - a művelődési házban
tartottuk, ahol ünnepi díszbe öl-
tözött előtérben, és szép piros-

aranyba öltöztetett karácsony-
fával vártuk a vendégeket. A fe-
nyőfát városunk jónéhány szor-
gos tagja által készített csodá-
latos dísz varázsolta ünnepivé.
Az előtérben található igazi szá-
non egy egész Manóváros fog-
lalt helyet.

Nagyon örültünk annak,
hogy a rossz idő ellenére elég
sok árus eljött, és kínálta kézzel
készített portékáját. A kézműves
foglalkozásokon Molnárné Ildi
néni, Kipilláné Marika néni és
Nagyné Héri Borika várta az ér-
deklődő gyermekeket, felnőtte-
ket. Polgármester úr köszöntője
után a Danubius Táncegyüttes,
a Mazsorett csoport és a Peat-R
Dance Team növendékeinek szí-
nes és ünnepi hangulatot terem-
tő műsorát tekinthettük meg a
színpadon. Igazi vásári forgatag-
hangulat volt az előtérben, sokan
várták a Dunakanyar Fúvós-
együttes ünnepi koncertjét, mi-

közben kortyolgatták a forralt
bort, teát, vagy jóízűen fogyasz-
tották az ajándék halászlét, ame-
lyet Orbán Ferenc (Egér) és Pat-
rik József főzött.

Az Újváry Gábor által veze-
tett Dunakanyar Fúvósegyüttes
koncertje egyszerűen csodálatos
volt, a hangulatot tetézte a Danu-
bius Táncegyüttessel közös meg-
lepetés-előadás, és a karácsonyi
énekek együtt éneklése a néptán-
cosokkal, majd a Pandák Pál ci-
teraművésszel, aki családiassá
varázsolta a közösséget, és még
meghittebbé tette az ünnepet. A
Forgatagnak ez volt számomra a
legmeghatóbb "pillanata".

Bogányi Gergely zongora-
művész mindig ámulatba ejti a
közönséget tehetségével, tudásá-

val és művészi előadásmódjával.
Most sem történt ez másként,
ünnepi tapsvihar köszönte meg
a megtisztelő előadást.

A Forgatag második napján,
vasárnap picivel kegyesebb volt
hozzánk a természet, így a Szent
László téren folytatódhattak a
programok - miközben persze a
művházban ismét lehetett
kézműveskedni, és kézművesek-
től vásárolni.

A Szent László téren felállí-
tott városkarácsonyfa gyertyái-
nak meggyújtása előtt a szobi
zeneiskola előképző csoportjá-
nak csengettyű játékát hallhat-
tuk, majd Szakács Luca gyönyö-
rű hangján előadott két énekkel
emlékeztünk Kodály Zoltán szü-
letésének 130. évfordulójára.

Remitzky Zoltán polgármes-
ter és dr. Káposztássy Béla plé-
bániai kormányzó ünnepi szavai
után következett a gyertyagyúj-
tás. Közben szép karácsonyi

énekeket énekeltünk együtt a
templomi kórus tagjaival. Az
ünnepi pillanatot Krebsz
Hugóné, Ágika Ady Endre kará-
csonyi versének előadásával tet-
te még fényesebbé, végül a Fe-
kete István Általános Iskola 1.a
osztályos tanulóinak kedves bet-
lehemes műsora zárta a Szent
László téri programokat.

Az est további részében a
kismarosi Ámulat Társulat: Ár-
gyélus királyfi című színházi
előadása várta az érdeklődőket,
különösképpen a 70 év fölötti
időseket, akiket az előadás után
pogácsával és teával vendégel-
tünk meg, egyúttal megajándé-
kozhattuk őket egy-egy ajándék-
csomaggal is Szob Város Önkor-
mányzatának jóvoltából.

Úgy érzem, ennél változato-
sabb, tartalmasabb programot
nem is lehetett volna e két nap-
ba sűríteni, és nagyon boldogan
elmondhatom, hogy felemelő

Két alkalom, egy ünnep, egy közösség
Karácsonyi Forgatag és Városkarácsony

közösségi élményben lehetett
része annak, aki ellátogatott, és
láthatta, hogy együtt ünnepelt
szobi és nem szobi, gyermek és
idős, sok-sok jó ember. Ez cso-

dálatos volt! Méltó befejezése
annak az évnek, amely számunk-
ra is megmutatta, hogy van
Szobnak közössége, és kialakult
a szobiak között is valamiféle
"jó együtt ünnepelni" érzés.

Köszönjük a támogatást
mindazoknak, akik hozzájárul-
tak az idei Karácsonyi Forgatag
szebbé tételéhez: Bartók Mari-
anna, Bernát István, CBA (Ha-
tár ABC), File Ildikó, Golán
Krisztián és Golánné Beke Ani-
ta, Herfli Söröző, Huszti Peti,
Kipilláné Marika, Mádai Mi-
hály, Molnárné Koppány Ildikó,
Nagyné Héri Borika, Orbán Fe-
renc, Orbán József, Remitzky
Zoltán, Szabó Zsuzsanna, Ro-
mán Sándor, Szőke Andrea, Sző-
ke Zoltán. Köszönjük továbbá
minden fellépőnek a lelkes ké-
szülődést, és mindazoknak, akik
díszeket hoztak a város kará-
csonyfájára.

SÁGINÉ SZÉKELY EDIT

A csengettyűjáték a Szent László téren

Ünnepi díszbe öltözött a művelődésu ház előtere

A gyerekek kedvence a kézműveskedés
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A Szobi Nyugdíjas Klub de-
cember 8-án tartotta közgyűlés-
ét. A közgyűlés napirendjén a
Klub vezetőségének megvá-
lasztása szerepelt.

A közgyűlés levezető elnö-
ke Szabadkai György, jegyző-
könyvvezető Stemler Jánosné,
szavazatszámláló bizottsági
tagog Kristofek Istvánné,
Klinyecz Jánosné és Völgyesi
Lászlóné voltak. Mindannyiu-
kat a közgyűlés ellenszavazat
nélkül választotta meg.

A szavazatszámláló bizott-
ság elnöke, Kristofek Istvánné
a leadott szavazatok alapján az

A Szobi Nyugdíjas Klub ez év-
ben is megrendezte az idősek
napját. A hangulatos összejöve-
telen a résztvevők jól érezték
magukat, kellemesen töltötték a
megemlékezés óráit.

Az ünnepi beszédet, az idősek
köszöntését az önkormányzat ne-
vében Tóth Lajos önkormányza-
ti képviselő mondta. A klub tag-
jai jóízűen fogyasztották el a ré-
szükre felszolgált vacsorát, majd

alábbi eredményt jelentette be.
A jelenlevő 62 tagból 60 fő

szavazott. Gimesi Mihályné
klubvezetőt ellenszavazat nél-
kül ismét klubvezetővé válasz-
totta a közgyűlés.

A vezetőségben helyet kap-
tak továbbá: Kertész Imréné,
Barna Tamásné, Berendi Mag-
dolna és Moldos Balázsné, akik
57 szavazattal kaptak bizalmat
a tagság részéről.

A levezető elnök az ered-
ményhirdetést követően a köz-
gyűlést bezárta, jó munkát kí-
vánva  az új vezetőségnek

   SIMON JÓZSEF

Nem. Egyáltalán nem alszik,
hiszen a november 4-i menet-
rendi szezon bezárását követő-
en több ünnepi járattal is áll a
tisztelt utazóközönség rendel-
kezésére.

December 8-án és 9-én két-
két vonatpárral jó hangulatú
Mikulás-vonatokon utazhat-
tunk, ahol a gyermekek talál-
kozhattak a Mikulással, vala-

mint a krampuszokkal is. Sze-
rencsére a krampuszok listája
szerint minden gyermek jó volt,
és így ajándékot is kaptak.

December 23-án ismét ünne-
pi vonat indul, 10 óra 10 perc-
kor Szob vasútállomásról, ter-
mészetesen fűtött kocsikkal.
Aki nem tud részt venni, még

mindig lehetősége nyílik az
előszilveszteri kisvonatozásra
december 30-án, ugyancsak 10
óra 10 perces indulással.

Szeretettel várjuk az utazni
kívánókat!

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani támogatóinknak: Szob
Város és Márianosztra Község
Önkormányzatának, Márianoszt-

rai Fegyház és Börtönnek,
COLAS Északkő Bányászati Kft-
nek, Dunapart Üzletháznak, a
Nagymarosi CBA-nak,  Éva Ba-
ker Pékségnek, Balázsi Gézának,
Szikriszt Miklósnak, Hoffmann
Józsefnek, Peti Boltnak és még
sok más civil ember, akinek szív-
ügye a kisvasút!

a zene és tánc következett. E ren-
dezvényhez - hasonlóan a  koráb-
bi évekhez - többen nyújtottak
segítséget. Itt mondunk köszöne-
tet Juhász Lászlóné Polónyi Évá-
nak, Orbán Józsefné Ilonkának,
Együd Józsefnek (Édenkert sörö-
ző), valamint mindazoknak, akik
a klub rendezvényeihez anyagi-
akkal vagy munkájukkal hozzá-
járultak.

A KLUB VEZETŐSÉGE

Karácsonyi ünnepség
az idősek otthonában
Ezúton szeretnénk megköszönni a december 17-i karácsonyi
ünnepségen szívet melengető fellépésüket az első osztályosok-
nak (képeinken), és az őket felkészítő Makrai Marikának,
Szölgyén Szilvia és Fehérné Szabó Marianna tanárnőknek a köz-
reműködését. Utóbbinak külön köszönet saját előadásáért. Hogy
a fa alá is kerüljön valami, támogatóink az Orbán József zöldsé-
ges, Határ ABC és Gondviselés Patika jóvoltából minden bent-
lakónkat ajándékcsomaggal tudtuk meglepni. Kívánunk minden-
kinek családdal eltöltött meghitt karácsonyi ünnepeket!

AZ OTTHON DOLGOZÓI

Régi-új vezetője van
a nyugdíjas klubnak

Idősek Napja

"Alszik már a kisvasút?"

Zakatol a Mikulás-vonat
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2002 december végén alakult meg
a Börzsöny Múzeum Baráti Köre
(BMBK) közhasznú egyesület-
ként. Alapításkor meghatározott fő
célkitűzések: Börzsönyi termé-
szet- és társadalomtudományi ku-
tatások eredményeinek bemutatá-
sa konferenciák és könyvek formá-
jában, BMBK-tagok Börzsöny-tu-
dásának gyarapítása, Börzsöny
Múzeum tevékenységének a segí-
tése.

Főbb partnereink (és/vagy tá-
mogatóink) voltak ebben az idő-
ben: Börzsöny Múzeum, hivatalos
nevén Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága Börzsöny Muzeális
Kiállítóhely (PMMI BMK), Bör-
zsöny Nehézgyalogság (BN), Bör-
zsönyvidék könyvsorozat szerkesz-
tői, COLAS-Északkő Kft, Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága,
Duna menti Regionális Vízmű
balparti üzemigazgatósága, Érdy
János Városi Könyvtár, Honti Mú-
zeum Baráti Köre (HMBK), Ipoly
Erdő ZRt, József Attila Művelődési
Ház, Letkés Község Önkormány-
zata, Legi X Gemina (LXG), Ma-
gyar Állami Földtani Intézet
(MÁFI), Magyar Régészeti és Mű-
vészettörténeti Társulat Búvárré-
gészeti Szakosztálya (MRMT
BSz) - 2011-től Argonauta Kuta-
tócsoport (AK) néven, Magyar
Természettudományi Múzeum
(MTM), Mária-nosztra Község
Önkormányzata, Nagybörzsöny-
Szob Erdei Kisvasútért Közalapít-
vány (Nb-Sz EKK), Nemzeti Kul-
turális Alap Ismeretterjesztés és
Környezetkultúra Szakmai Kollé-
giuma, Nógrád Megye Önkor-
mányzata, Pest Megye Önkor-
mányzata, Pécsi Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kar Régészeti Tan-
szék (PE BtK RT), Szob Város Ön-
kormányzata, Tragor Ignác Mú-
zeum, TIT Hajózástörténeti Mo-
dellező és Hagyományőrző Egye-
sület (TIT HMHE).

Baráti körünk egyesületté ala-
kulása előtt már számos esetben
nyújtott segítséget a Börzsöny
Múzeum számára pl.: 2001. má-
jus 1. Bornemisza Eszter textilter-
vező kiállítása. 2002. április 27. -
június 6. Aranykézműves Társaság
és a Szekszárd környéki Foltvar-
ró Egyesület patchwork kiállítá-
sa. Június 19. - augusztus 12.
Demény Miklós festőművész kiál-
lítása a Dunakanyar Művészeti
Hetek keretében. Augusztus 20. -
szeptember 11. Kubászova Tama-

ra szobrászművész kiállítása.
Egyesületté válásunk után:

2003. október 31. József Attila
Művelődési Ház: Földtani kutatá-
sok eredményei a Börzsönyben.
Mi Börzsönyünk konferenciasoro-
zat első eseménye. Október 31. -
2004. március 30. Börzsöny Mú-
zeum: Börzsönyi ásvány-, kőzet-,
ősmaradvány leletek - a MTM
Föld- és Őslénytárából és a MÁFI
Országos Földtani Múzeumából.
2004. szeptember 4. Szob: Öreg-
temető, Börzsöny Múzeum, Szent
László Templom. Két élet - Egy
múzeum. Kiállítás megnyitó és
koncert Laczus Géza és Laczus
Gézáné emlékére. A kiállítás szep-
tember 26-ig volt látogatható.

2005. augusztus 19. - szeptem-
ber 18. Börzsöny Múzeum: Léleg-
ző örökségünk. Korai kertépíté-
szeti alkotások Magyarországon.
Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal Állami Műemlék-helyreállítá-
si és Restaurálási Központ Táj- és
Kertépítészeti Osztálya és a
Corvinus Egyetem Kertművészeti
Tanszéke vándorkiállítása. Évköz-
ben Börzsönyvidék 3. Földtani ku-
tatások eredményei a Börzsöny-
ben c. könyv szerkesztése, nyom-
dai előkészítése és kiadása.

 2006. április 21. Budapest,
MÁFI Díszterem: a könyv orszá-
gos könyvbemutatója. Április 22.
József Attila Művelődési Ház: szo-
bi könyvbemutató. Május 9. Ipoly-
ság/Šahy, Magyar Közösségi Ház:
szlovákiai könyvbemutató. Szep-
tember 22. - október 23. Börzsöny
Múzeum: Kép - Könyv - Illusztrá-
ció. Regős Béla alkalmazott gra-
fikai kiállítása. December 1. Jó-
zsef Attila Művelődési Ház: 125
éve született Bartók Béla. Megem-
lékezés a 2010-ben Ipolyságon
megrendezett "Kanászhangver-
seny"-ről, majd Koczó József:
"Hajzé felől gyün egy buró" című

könyvének bemutatója. Évközben
MRMT BSz-nak nyújtottunk se-
gítséget a Dunakanyarban megin-
dított kutatásukhoz.

2007. október 5. József Attila
Művelődési Ház: Erdők a Bör-
zsönyben. Mi Börzsönyünk konfe-
rencia-sorozat 2. eseménye. Ok-
tóber 5. - 2008. március 1. Bör-
zsöny Múzeum: Kitaibel Pál a
Börzsönyben c. kiállítás. Évköz-
ben Földtani kirándulások a Bör-
zsönyben 1. c. kirándulásvezető
füzet szerkesztése és megjelente-
tése. Évközben technikai segítség-
nyújtás MRMT BSz által Duna-
kanyarban folytatott víz alatti ré-
gészeti kutatáshoz. 2008. július 1.
Szob, vasútállomás: Kodály Fri-
gyes emléktábla avatása Kodály
Emlékév és Vasutas Nap tisztele-
tére. Október 28. - 2009. március
1. Börzsöny Múzeum: Szob -
Helemba - Letkés. Középkori ha-
jósnépek a Dunán és a Dunaka-
nyar kutatása c. időszaki kiállítás.
Évközben Koczuba József -
Gyenes Andrea: Gombák a Bör-
zsönyben c. kiállítás vándoroltatá-
sa a Szobi Kistérségben.

2009. május 9. Dorogi bánya-
tó ("Pala"): Török kori dereglye le-
letmentésében segítségnyújtás
MRMT BSz számára Solt mellett
talált hajóroncs víz alá süllyesz-
tésében állagmegóvás céljából.
Június 26. József Attila Művelő-
dési Ház: Dunakanyar és a folya-
mi régészet. MRMT BSz-val közö-
sen szervezett konferencia. Június
31.- október 6. Letkés, Nyerges-
patak - Szob, Hidegréti-bányató
("Dajcs"): 300 éves rönkhajó le-
letmentése az Ipolyból. Évközben
Koczuba József - Gyenes Andrea:
Gombák a Börzsönyben. c. kiállí-
tás vándoroltatása a Szobi Kistér-
ségben. 2010. év első felében
Koczuba József : Gombák a Bör-
zsönyben. c. könyv szerkesztése,
nyomdai előkészítése és kiadása.
Június 25. József Attila Művelő-
dési Ház: Múzeum a Börzsöny lá-
bánál. PMMI BMK által az 50 éve
alapított Börzsöny Múzeum tisz-
teletére rendezett konferencián
közreműködés. Augusztus 14.
Ipolyság/Šahy, városháza: Régé-
szeti és levéltári kutatások ered-
ményei a Dunakanyarban és az
Alsó-Ipoly völgyében. Konferen-
cia a VIII. Ipoly Nap alkalmából.
Szeptember 11. József Attila Mű-
velődési Ház: Koczuba József:
Gombák a Börzsönyben. c., Bör-

zsönyvidék könyvsorozat 4. köte-
teként megjelent könyv szobi be-
mutatója. November 6. József At-
tila Művelődési Ház: Megemléke-
zés a 100 évvel ezelőtt Ipolyságon
megrendezett "Kanászhangver-
senyről". 2011. május 2-4. Szob,
révállomás: Lajta monitorhajó fo-
gadása és bemutatása kiskonfe-
renciával. Ferryboat Kft, TIT
HMHE és AK segítségével. Május
9-15. József Attila Művelődési
Ház: Képek, eszközök, tárgyak a
szobi kőbánya történetéből. Má-
jus 28. Ipolydamásd, Községi
Könyvtár: Időszaki kiállítás Tóth
László népi alkotó emlékére. Jú-
nius 24. József Attila Művelődési
Ház: Szent László kővé vált pén-
zei. Könyvbemutató a szerzők elő-
adásaival. Június 25. Börzsöny
Múzeum: "Köztünk éltek, köztünk
élnek…" címmel kiállítás Tóth
László ipolydamásdi népi alkotó
emlékére. Június 25. József Attila
Művelődési Ház: A Börzsöny vi-
zei. Mi Börzsönyünk konferencia-
sorozat 3. eseménye. Augusztus
13. Ipolyság/Šahy, városháza: IX.
Ipoly Nap. HMBK-vel közösen
szervezett konferencia. November
2. József Attila Művelődési Ház:
A Római Birodalom Limese - Pan-
nónia határa, mint Világörökségi
Helyszín. PE BtK RT vándorkiál-
lításának fogadása kiskonferenci-
ával (AK közreműködésével).

2012. április 1. Börzsöny Mú-
zeum: Honfoglalók kincsei - Szob
honfoglalói. Találkozó Bakay Kor-
nél régésszel a környék honfogla-
lás kori temetőinek feltárójával.
Az időszaki kiállítás június 10-ig
volt nyitva. Június 8. Ipolydamásd,
művelődési ház: Tóth László népi
alkotó állandó emlékkiállításának
megnyitása. Június 30. - augusz-
tus 31. Börzsöny Múzeum:
Kubászova Tamara szobrászmű-
vész kiállítása. Augusztus 11.
Ipolyság/Šahy, városháza: X. Ipoly
Nap. HMBK-vel közösen szerve-
zett konferencia. Augusztus 18. és
19. Szob, Börzsöny Múzeum ud-
vara: Szikora János az utolsó pa-
lásti dudás és Alsó-Ipoly menti
népdalok címmel ajándék előadá-
sok a Danubius Táncegyüttesnek.
Augusztus 20. Szob, Hideg-réti
bányató ("Dajcs"): Folyami Örök-
ség Napja. Karsai Józseffel, AK-
tal, BN-gal és LXG-val közös ren-
dezvény. Augusztus 25.  Szob,
"Kisvasút Remíz": Börzsöny Kis-
vasút Napja. Közreműködés a Nb-
Sz EKK rendezvényén. Okt. 6.
Letkés, Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola szabadtéri színpad.
Alsó-Ipoly menti Népzenei Talál-
kozó magyarországi és szlovákiai
fellépőkkel.

BÖRZSÖNY MÚZEUM
BARÁTI KÖRE

Egy évtized rendezvényei
és eseményei dióhéjban
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Lapunk októberi számában Már-
kusné Láng Ilona református lel-
kész írásában a reformációról és
Szob mai református, evangéli-
kus hitéletéről is olvashattunk.
Talán nem felesleges áttekinteni
vidékünk hitújításának és katoli-
kus megújulásának rövid történe-
ti folyamatát.

 Ismeretes, hogy hazánkban a
16-17. században terjedtek el,
eresztettek gyökeret a reformáció
tanai. Dél-Hont két ízben is - a
16. század második felében és a
17. század középső harmadában
- török uralom alatt állt, az esz-
tergomi érsek és káptalan Nagy-
szombatban, a váci püspök pedig
a Szepességben vagy Győrben
székelt.  A husziták 15. századi
megtelepülése a Börzsönyben
minden bizonnyal jó táptalajt
nyújthatott az új hitvallások be-
fogadásához. Környékünkön el-
sősorban Luther és Kálvin taní-
tásai hatottak, de Maroson az ari-
anizmus is megjelent.

A Duna-Ipoly-torkolat refor-
mátus anyaegyházairól az első
említés Perlaki Könczöl Márton
lévai lelkész összeállításában ta-
lálható. A Felsődunamelléki Re-
formátus Egyházkerület 1650-
ből származó jegyzékén Helemba
Perőcsényi János, /Garam-/Kö-
vesd Marosi György, Szob Ma-
rosi Máté prédikátorral szerepel.

Az oszmán hódítás végórái-
ban a felerősödött ellenreformá-
ciós törekvések az állam részé-
ről is támogatást is nyertek. A
protestánsokat felségárulással,
lázadással vádolták, és a nemzet-
közi megütközést kiváltó pozso-
nyi különbíróság elé citálták lel-
készeiket, tanítóikat. 1674-ben a
palánki református egyházmegye
börzsönyi eklézsiáiból is több
prédikátort megidéztek. Szob
gyülekezete eltitkolta lelkészé-
nek nevét. A környékről senki
sem jelent meg Pozsonyban. A
budai pasa ugyanis alattvalói szá-
mára megtiltotta a megjelenést.

  1685-ben a török hódoltság
véget ért a Börzsöny-vidéken.
Megkezdődött a katolikus egy-
házban is a helyreállítás munká-
ja. A helyzet súlyosságára jellem-
ző, hogy amikor Dvornikovich
Mihály váci püspök 1699-ben
Győrből elhagyatott egyházme-

gyéjébe érkezett, székvárosában
alig talált 20 katolikus hívet.

A török háborúk és a Rákó-
czi-szabadságharc befejezése
után a népességpusztulás indo-
kolttá tette Magyarország egyes
vidékeinek benépesítését, újrate-
lepítését. A Börzsöny-vidék re-
formált településeinek többségét
a belső vándorlásból vagy a tu-
datos telepítésből eredő népes-
ségmozgás érintette.

Hőke Lajos Adatok Hontvár-
megye egyházi archeológiájához
(1866) című dolgozatában az
Ipoly menti benépesítésről ek-
ként ír: "Kövesd,… Szob eredeti-
leg magyar falukban 1720 táján
szállítattak tótok, most a két faj
egymás nyelvét beszéli, de a
parochia fennállása óta a magya-
rok kedvéért még magyar egyhá-
zi beszéd nem tartatott…"

 Szob. Hont vármegye törté-
netének egyháztörténeti fejeze-
tében Reiszig Ede leírásából tud-
juk, hogy a település lakói a 17.
század elején az ágostai (evan-
gélikus) hitvallást elhagyták, és
Kálvin tanait követték. A helvét
hitvallású egyház a 18. század
első évtizedeiben még fennállt.
A Felsődunamelléki Egyházke-
rület 1713. évi jegyzékén árva
eklézsiaként szerepel. Többször
említik a reformátusokat ért sé-
relmek jegyzékén, 1721-ben
vizsgálat is folyt ügyükben. A
helytartótanács 1728. évi össze-
írásában viszont már nem talál-
juk Szobot.

Mándli Gyula helytörténeti
munkájában írja, hogy a török
megszállás, majd az 1700-as
évek elején dúló pestisjárványok
erősen csökkentették a lakossá-
got, ezért az esztergomi káptalan,
a falu földesura Nyitra melletti
birtokairól szlovákokat telepített
Szobra és a környező falvakba.
Véleménye szerint erősítette ezt
a folyamatot az ellenreformáció
hatása is, mivel a káptalan felszó-
lította szobi jobbágyait, hogy tér-
jenek át katolikus hitre, vagy köl-
tözzenek el a településről. A la-
kosság egy része az Alföldre ván-
dorolt, és helyükre szlovák kato-
likusok érkeztek.

A katolikus egyház anyaköny-
veit 1717-től vezetik. Régi temp-
lomát az esztergomi káptalan

1718-ban átépíttette, a mostani
Szent László tiszteletére emelt
Isten háza 1775-1778 között
épült.

Helemba. A koraközépkortól
egyházi birtok (dömösi prépost-
ság, esztergomi érsekség) refor-
mátus gyülekezete megszűnésé-
nek körülményeit homály fedi. A
Szobtól néhány kilométerre fek-
vő falu időközben az esztergomi
káptalané lett. Az 1705. évi
szécsényi országgyűlés döntése
szerint a templom a helvét hitval-
lásúakat illeti, a biztosok Bör-
zsönyből írásban közölték az or-
szág határozatát. Az 1713. évi
egyházkerületi jegyzékben árva
egyházként szerepel. A település-
ről szóló helytörténeti ismertető
szerint - annak ellenére, hogy a
katolikus földesúr nem kedvezett
a református hívőknek - csupán
1777-ben tért vissza a lakosság
egy része a katolikus hitre. Ró-
mai katolikus temploma 1769-

Szob és környéke egykori
református eklézsiáiról

ben épült, anyaegyháza 1793-tól
áll fenn.

Garamkövesd. A falu az esz-
tergomi érsek birtokaként alig-
ha rendelkezett szabad vallás-
gyakorlattal a Rákóczi-szabad-
ságharc előtti években. A
szécsényi országgyűlés után ki-
küldött vallásügyi biztosok je-
lentése szerint viszont Kövesden
a helvét hitvallásúak kapták meg
a település templomát. A temp-
lomátadás itt sem a helyszínen,
hanem csak levél útján ment
végbe. Tartottak ugyanis a kö-
zelben levő labancoktól. Az
1713. évi jegyzékben a község
már nem szerepel.

   A Rákóczi-szabadságharc
után itt is megszűnt a református
gyülekezet, mely valószínűleg a
szlovákok betelepítésével hozha-
tó összefüggésben. Katolikus
anyaegyházát Kicsindről 1711-
ben helyezték át, temploma
1734-ben épült.

  Úgy tűnik, hogy az egyházi
földesúr a 18. század folyamán -
még a türelmi rendelet megjele-
nése előtt - Kövesd, Helemba és
Szob községekben maradéktala-
nul érvényesíteni tudta az "akié
a föld, azé a vallás" elvet.

DR. KOCZÓ JÓZSEF

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság a gyermekek tudatos
fogyasztóvá válásában szeretne
szerepet vállalni a mai kornak
megfelelő csatorna, az internet
segítségével, a www.nfhokos-
kosar.hu weboldalon. A honlap

indításával a fogyasztóvédelmi
hatóság a legfiatalabb rétegek
oktatását, játékos módon való
tanítását célozta meg, különös
tekintettel a 3 és 10 év közötti
gyermekek célcsoportjára. Fo-
gyasztóvédelmi szempontból
kiemelkedően fontos ez a cél-
csoport, mert a gyermekek
ezekben az években a legfogé-

konyabbak az új ismeretekre,
így meghatározó, milyen pozi-
tív mintákkal találkoznak ebben
az időszakban. Mindemellett,
az életkori sajátosságok miatt,
ez egy kiszolgáltatott korcso-
port, így rajtuk keresztül a szü-

lőket is szeretnénk elérni az
"együtt tanulás" szórakoztató
formájában. A szülőkre is gon-
dolva a honlap jobb oldali me-
nüjében olyan anyagokat tartal-
maz a felnőtt fogyasztók részé-
re, melyeket kisgyermekes szü-
lőként nagy hatékonysággal
tudnak hasznosítani a minden-
napi életben.

Nem lehet elég korán kezdeni

www.nfhokos-


A keresztény világ Karácsonykor
emlékezik meg a Megváltó, Jé-
zus Krisztus születéséről. Ezen
az ünnepen az emberek fenyő-
fát állítanak lakásukban, de egy
idő óta közterületen is szokássá
vált az úgynevezett "mindenki
karácsonyfájának" állítása.

A karácsonyfa az ünnep ne-
vét foglalja magában. Az ame-
rikai Fehér Ház az idei évben -
első alkalommal -  már a kará-
csonyfát csak "ünnepi" fának
nevezte. Ezt  a CBS műsorve-
zetője ismertette.  A médiából
szerezhettünk tudomást arról
is, hogy Brüsszelben megtiltot-
ták a karácsonyfa köztéren való
felállítását. Mindezt azzal in-
dokolták, hogy sérti a nem ke-
resztény emberek vallásos ér-
zelmét. A CBS műsorvezetője,
aki  nem keresztény úgy nyilat-
kozott, hogy őt egyáltalán nem
zavarja a közterületen elhelye-
zett karácsonyfa, sem a betle-
hemi jászol felállítása. A ke-
resztény Európában eddig az a
nézet volt meghatározó, hogy
az országokban élő kisebbség-
nek el kell fogadniuk a befo-
gadó országok mindennapi
gyakorlatát, életvitelét, szoká-
sait. Brüsszelben tehát valami
nagyon megváltozott.

A közelgő Adventi időt meg-
előzve Szeged városa is kitett
magáért. Kiállítás nyílt meg
"művészek" alkotásaiból. Az
ember úgy gondolná, hogy a tár-
lat megtekintésekor szemet, lel-
ket gyönyörködtető alkotások
várják a kultúrára kíváncsi em-
bereket. Az egyik kiállított "al-
kotás" egy asztal tizenkét tányér-
ral, melyeken emberi ürülék ta-
lálható. Középen egy alkar fel-
felé néző tenyérrel, az asztal fe-
lett pedig egy koponyákat ábrá-
zoló kép lóg. Az "alkotás" üze-
nete félreérthetetlen egy keresz-
tény  látogató számára. A "mű"
a  maga 12 tányérjával az apos-
tolok asztalára s ezáltal az utol-
só vacsorára utal, amit a falon
elhelyezett kép is erősít, hiszen
a koponyákhoz óhatatlanul a
Golgotát, Krisztus keresztre fe-
szítésének és kínhalálának hely-
színét társítja a néző. A legfel-
háborítóbb az egészben , hogy az
"alkotást" még sunyi módon
magyarázták is. Igaz az eredeti
utolsó vacsora művészi megje-
lenítője (megfestője) után - ami
világhírűvé vált -, csak egy pan-
cser veszi a bátorságot, hogy eb-
ben a témában alkotni merészel-

jen. A tányérok tartalmához pe-
dig jó étvágyat kívánok a "mű-
vész úrnak". Ennyit a mások val-
lásos érzelmeinek tiszteletben
tartásáról. November elején az
egyik televízió hírei között fog-
lalkoztak e gyalázatos kiállítás
anyagával. Igaz,  utána egyszer
sem  ismételték meg,

A CBS műsorában, az Early
Shown Jane Clayson, a riporter
kérdezte Billy Graham prédiká-
tor leányát: hogyan lehetséges,
hogy Isten engedte, hogy ilyes-
mi (Katrina hurrikán) megtörtén-
jék? Anne Graham egy rendkí-
vül mélységes  és éles elméjű
választ adott. Azt mondta: "úgy
hiszem, Isten mélyen elszomoro-
dott emiatt, ahogy mi is, de évek
óta mondjuk Istennek, hogy ta-
karodjék ki az iskoláinkból. Ta-
karodjék ki a kormányzatunkból,
és takarodjék ki az életünkből. S
mivel úgy vélem, Ő egy igazi
Úriember, végül csendben kihát-
rált. Hogyan várhatjuk el Isten-
től, hogy áldását adja ránk és vé-
delmezzen minket, ha mi azt kö-
veteljük Tőle, hogy hagyjon min-
ket békén. A legutóbbi esemé-
nyek fényében - terrorista táma-
dások, iskolai lövöldözések stb.-
én úgy gondolom, ez akkor kez-
dődött, amikor Madelaine
Murray (megölték, tetemét né-
hány éve találták meg) arról pa-
naszkodott, hogy nem akar
imádkozást az iskoláinkban, és
mi azt mondtuk, rendben van.

Aztán valaki azt mondta, jobb
ha nem olvassuk a Bibliát az is-
kolában. A Biblia mondja ne ölj,
ne lopj, és szeresd felebarátodat
mint tenmagadat. És mi azt
mondtuk rendben van. Aztán Dr.
Benjamin Spock azt mondta: ne
fenyítsük gyermekeinket, amikor
csintalankodnak, mert kicsiny
személyiségük eltorzul és megle-
het, megrongáljuk önbecsülésü-
ket. (Dr. Spock fia öngyilkos lett.)
Azt mondtuk, egy szakember kell
hogy tudja, miről beszél.

És mi azt mondtuk, rendben
van. Mostan meg azt kérdezzük
magunktól, miért van az, hogy a
gyermekeknek nincs lelkiisme-
retük, hogy nem tudják, mi a jó
és mi a rossz, és miért nem za-
varja őket, ha ölnek idegeneket,
osztálytársakat és saját magu-
kat?"

A karácsony ünnepén érde-
mes elgondolkodni a keresztény
Európa jelenlegi Istent elvető
állapotán, amíg nem késő!

SIMON  JÓZSEF

Vágányzár, késnek a vonatok.
Mellém áll egy régi ismerős
szobi anyuka, aztán halkan súg-
ja: "Tudja, hogy magát hogy
szidják Szobon?" Meglepődöm:
"Engem? Aztán miért?" " Mint
a bokrot, hát a szobor miatt a
facebon" - suttogja. Mivel nem
tudom mi az a "facebo" elma-
gyarázza a lényegét. Azzal vá-
lunk el egymástól, hogy okvet-
lenül el fogom olvasni.

Telefon a fiamnak, este már
a kezemben a kinyomtatott ol-
dalak. Ámulok és bámulok,
ezek az emberek  az írásuk után
vállalják a nevüket, nem más
ember nevét használják fel, nem
álnéven írnak!

Kulturált módon közlik a
mondanivalójukat, nincs gyű-
lölködés, fröcskölődés, szitko-
zódás. Nem erre számítottam!
De arra sem, hogy a sumérok-
ról szóló írásomra egyáltalán
lesz valami reagálás.

Aki felületesen olvasta el a
"művemet"  úgy gondolta, hogy
a szobrászművészt támadom,

kétségbe vonom az alkotói sza-
badságát.

A legaranyosabb javaslaton
jót derültem, a lényege az volt,
hogy amikor Szobon járok ke-
rüljem el a szobrot, így nem
fog engem zavarni. Nem értet-
ték, hogy engem a jelképrend-
szer zavar abban a környezet-
ben. Öröm volt olvasni a be-
jegyzéseket, a mai fiatalokat
nem kell szidni, tudnak kultu-
ráltan fogalmazni és írni! Saj-
nos egyikük sem reagált a ja-
vaslatomra, hogy a honfoglaló
eleinknek legyen Szobon egy
emlékparkjuk.

Pedig reménykedtem abban,
hogy ötletemet felkarolják, tá-
mogatják, javasolják megvaló-
sítását. Még mindig reményke-
dem!

Most már tudom , hogy a
"facebo" helyesen írva face-
book, nem keverendő össze a
kínai tacepaoval. Angol szó,
nem sumér.

FERENCZY EMIL

Nagy Dániel 5.b.

Karácsony
Karácsonykor az idő jól telik,
S néha napján még hó is esik.
A hó a szánkózást jelenti,
De a hógolyó csata sem maradhat ki.
Nem lesz ám itt meleg,
Zord hideg tél közeleg.
Füstölnek a kémények,
Mint a pici törpéknek.
Az ablakok sem maradhatnak nyitva,
Nehogy hideg legyen a lakásban.
A szobában karácsonyfa,
Alatta ajándék dobozokban.
A gyerekek rohannak gyorsan,
Hogy az ajándékot kinyissák kíváncsian.
De a karácsony nemcsak az ajándékról  beszél,
Hanem a szeretetről mesél.
Szeress te is mindenkit
S így az ünnep boldogan telik.

"Karácsonyfa - ünnepi fa"
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Sakkcsapatunk
a 4. helyen zárta az őszt

Eredmények: Alag - Szob: 6 - 4, Szob - Göd: 5 - 5, Vác - Szob:
4,5 - 5,5, Szob - Szigetbecse: 5,5 - 4,5.

Az éremhez több kell, de elérhető lehet. A bajnokság állása:
1. Fót, 2. Galgavidék, 3. Dunaharaszti, 4. Szob, 5. Vác.
Ifjú tehetségünk, Virág Bálint az ősz folyamán több érmes és

jó helyezést szerzett. A legutóbbi karácsonyi sakkversenyen
(2012. XII. 8-án) ezüstérmet szerzett, dicséretre méltó.

Az éves havi Hírverő Sakkverseny ismét lezajlott. Az ered-
mény: 1. Virág Sándor, 2. Csiba Benő, 3. Lőrincz István, 4.
Baranyi György.

Idén is volt 100 táblás Polgár sakkszimultán, melyen egyik
játékosunk, Virág Sándor is részt vett. Polgár Judit - Virág Sán-
dor: döntetlen.

Gratulálunk!
CSIBA BENŐ CSAPATVEZETŐ

Ez a címe annak a kis könyvecské-
nek, amit az ünnepre készülve ol-
vasgatok, másoknak is ajánlom
szeretettel. A gondolatok a lélek
táplálékának szolgálnak. Naponta
egy új gondolat nemcsak friss éle-
lem, hanem egy olyan tápláló és
serkentő szükséglet is, ami egész-
ségesen tartja tudatunkat, s általa
optimistán gondolkodunk az élet-
ről. A rohanó, zaklatott és kaotikus
napokban ez igen fontos. Minden
napnak megvan a maga különle-
gessége.  Hétfő - békével teli; kedd
- szeretettel teli; szerda - erőteljes;
csütörtök- tudással teli; péntek - a
tisztaság napja; szombat kegyelem-
teljes; vasárnap - örömteli.

Gondolatok a békés napra:
- Ha türelmetlen vagy, mert nem

érzed az erőfeszítésed eredményét,
olyan, mintha éretlen gyümölcsöt
próbálnál megenni.

- Ha elmulasztasz egy lehetősé-
get, ne borítsa szemedet a könnyek
zápora, mert esetleg a következő
lehetőséget is elszalasztod.

- A csend nyugalmat ad a lélek-
nek, ami azt jelenti, hogy a tested
pihen. Néha a pihenés az egyetlen
gyógyszer, amire szükséged van.

Egy ember, akinek rossza han-
gulata van, valójában önmagára
haragszik.

Kedd:
- Az életben minden helyzettel

szembe kell néznünk. Miért ne te-
gyük ezt szeretettel?

- Mindenkiben csak a pozitív
gondolatokat kellene észreven-
nünk.

- Mindannyian az emberiség kis
részének tartjuk magunkat. Igen.
Valamennyien EMBEREK va-
gyunk, de vajon mennyi bennünk
az emberiesség,

Szerda:
- Ha gondolatban hiszünk a

győzelemben,akkor a siker elérhe-
tővé válik. Ha a gondolatok gyen-
gék, az eredmény kudarc.

- Az emberek beszédben isme-
rik a szünetet, vagy teljes megál-
lást, de nem ismerik a negatív gon-
dolatok megállításának módját.

- Amit most tapasztalsz, az a
múlt eredménye, a jövőbeni tapasz-
talatok attól függnek, hogyan cse-
lekszel MOST.

- Soha ne veszítsd el a reményt.
A remény olyan kötél, mely egész
életen át hintáztat.

Csütörtök:
- Ha egy órát értékes cseleke-

detekre fordítasz, ezerszeres nye-
reséget kapsz általa. Ha egy órát
haszontalan cselekedetre veszte-
getsz, ezerszeres veszteség ér.

- Pénzt keresni a szükségletek
kielégítésére, jó dolog. A gazdag-
ság utáni "éhség" azonban rossz.

- Ha a tudás gazdagság, kérdezd
meg magad. Milyen gazdag va-
gyok?

- Ha ocsmány szavakat be-
szélsz, milyenek lehetnek a tuda-
todban?

Péntek:
- Ha rosszra gondolsz, vagy

félsz a rossztól, nagy esélyed van
rá, hogy az be is következik.

- Lásd meg a különlegességet
mindenben.

- Jó és tiszta verseny egészsé-
ges, de a féltékenység végzetes
betegség.

- Egy jó és tiszta gondolkodású
személy mások jó tulajdonságait
látja. Egy durva gondolkodású sze-
mély mindig a rosszat keresi.

- Minél inkább a hibákat kere-
sed másokban, annál inkább befo-
lyásolnak. A gyengeség ragályos.

Szombat:
- Ha mások gyengeségét tartod

gondolataidban, azok hamarosan a
tieiddé válnak.

- Soha ne érezd, hogy bárkinek
a versenytársa vagy. Sokkal jobb
érzés, ha mindenkinek segítesz.

- Mindenki szereti a szépet és a
jót, de ki az, aki segíti a csúnyát és
a tudatlant?

- Legnagyobb szolgálat: meg-
osztani másokkal az élet örömeit.

- A reménytelenségben se ve-
szítsd el a reményt.

Vasárnap:
- Egy szegény ember is gazdag-

nak érezheti magát, ha elégedett.
- Boldogságot adni másoknak: a

jótékonyság nagyszerű cselekedete.
- Egy mosoly könnyen legyőzi

a nehézségeket.
- Ahhoz, hogy megízleld a jelen

édességét, rendelkezned kell azzal
az erővel, hogy elfelejtsd a múltat.

- Ha tegnap valamilyen hiba
miatt elvesztél a bánatban, ne
hagyd, hogy emlékezetedben meg-
őrizve  azt, ma is veszteség érjen
miatta.

- Ha akartál valamit és azt nem
kaptad meg, akkor valójában nincs
is rá szükséged.

- Minél jobban megérted önma-
gad, annál könnyebb lesz békésnek
és boldognak maradnod.

egy olvasó

Arany gondolatok
minden napra

VI. Aquaprofit - Polgár
Nemzetközi Sakkfesztivál

Közel hat éve, hogy
a Polgár-lányok
Budapest egyik leg-
elegánsabb szállo-
dájának dísztermé-
ben először játszot-
tak szimultánt száz
ellenféllel szemben.
Akkor a szervezők
sem gondolták,
hogy mára az ese-
mény több ezer
sakkszerető embert
megmozgató nem-
zetközi fesztivállá
növi ki magát. Idén
új helyszínen a
SYMA csarnokban
került megrende-
zésre a sakkfeszti-
vál, ahol sakkcsa-
patunk erőssége,
Virág Sándor döntetlen játszott Polgár Judit nemzetközi sakk-
nagymesterrel (képünkön legalul).
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12.

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: DunaPress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Itt a kiváló alkalom,
hogy behozza lemaradását!
Egyedülálló program indul a hazai felnőttképzés történetében,
mely lehetővé teszi a felnőttek számára, hogy szinte ingyen ide-
gen nyelvi és informatikai képzésen vegyenek részt. Nem volt,
és talán nem is lesz ilyen program, ezért gondolkodjanak el, és
ragadják meg ezt a lehetőséget. Bővebb információért fordulja-
nak a Szobi Érdy János Könyvtárban működő eMagyarország
Pont dolgozóihoz, Kunya Sándornéhoz vagy Paluch Anitához.

Telefon: 06-27/370-217 nyitva tartási időben
Mobilszám: 06-70/375-9156 vagy 06-70/375-9155

Humorsarok
A rendőr talál egy pingvint a vá-
rosban. Kérdezi a főnőkét, mit
csináljon vele.
- Hát vidd el az állatkertbe!
Elmegy a rendőr. Délután talál-
kozik a főnökével, de még min-
dig mellette a pingvin.
Kérdi a főnök:
- Mit csinálsz? Nem azt mond-
tam, hogy vidd el az állatkertbe?
- Ott már voltunk. Most moziba
megyünk.

mailto:holocsik@gmail.comNyomdai

